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معرضفياسرائيلاشتراكعلىالمصريةمةالحكهموافقةأثارت

فيالاستنكارواالسخطصطموجةاالعاهذابللحظالدوليالاقاهرة

الوفىأقطاسمختلففي،عامةوالشعبيةخاصةالخشافيةساطالأو

العريي.

استئافاالم!صضهذافيالاهـأئيابالعد.اكاشضاتوقد

فيهتتصاعدالذ!أئوقتفيوا-!ائيلمصرب!!انتطجيرلخطوات

عنصىهـيةالدوليةالمنظماتفيهوتديندذصهأينهادبربريةاجراثم

لاىهابية.اساليبهاوأائيا!اس

المصريةالوطنيةاتدوربادرتالاشتراكمذانبأذاعوص.!

العامةالأمانةواتخذت،الكتابمعرضرمقاطعتهااعا،نالى

بضرورةقراراتوضبمدينةعقدتهاجلسةفياسربيرأشاثالاتحاد

والىمحتجةالعامةالمصريةالهيئةالىوابرقتالمعرضر،مماطعة

المقاطعة.امباانبمطالبةادناشريناتحادات

افتتاحه،لدلىالمعرضرعنالعربيةالدولمعظمغابتوقد

اتحادمثلوقد.والعربيةالمصريةاثدوراتكأوقاطعته

نائبادريسسهياالدكتورالمعرض!مقاطعةفيالعربالناسشرين

نقابةاقامتهالذيالثقافيالأسبوعفيوشاركللاتحادالعامالأم!ت

.المصري!تالصحفيزنقابةفيالثقافيةواللجنةالمصري!تالمحام!س

ودارالعربيةالوحدةدراساتومركزالآدابدارشاركتكما

واشتركتالمحام!طنقابةفيأقيمالذيالموازيالمعرضرفيعويدات

المعارضة.ألعربيةإادورفيه

ثقافيةبتظاهـاتللقيامكبيرةمناسبةالمضيةهذهوكانت

الاسرائيليالعلمإحراقأحداثهابعضطكان،التطبيعضدوشعبية

التيالوطنيةالتردوروانسحاب،المعرضباحةفيمراتعدة

انسحبتثم،العرضسوقفيفقطالأولاليومفيشاركت

أجنحةبإغلاقوعدهاعنالمصريةالسلطةتراجععلىاحتحاجأ

اسرائيل.جناجومنها،الافتتاجمنأيامثلاثةبعدالعرض

الوقائعيضمالقضيةلهذهملقباتخصصان"الآداب!راتوقد

.وبعدهوأثناعهالعرضقبيلصدرتالتيوالمقالاتوالندوات

...ازمة

فيبهاخاصبجناحتثتركسوفاسرائيلانالمؤكدمناصبح

للكتابالدولىالقاهرةمعرض

س2-ابدلآا

كبارلزيارةكشرطامريكيةضغوطنتيجةاكهااششيأتي

وعلمت..القادمةالأشهرخلاللأمريكاالمصر!!المسئوليط

للكتإبالعامةالهيئةرئيسراسماعيل3طالدىى.دأ-"الأهالي"

وطنيمنطلقمنلايستطيعلأنه"فيسلهأعتعفهاجارةعا!حصلى

العامل!توالمثقف!!الكتاب!عددويستعد."ذلكعلىالموافقة

عاا،ابداخا-،شصو"مجا،خهااح!مداشعا!8؟!اثى5باثنيئة

قررتسما.فياكثبيانواص!ا"رصعيةل!استئطصتثتذيم"أنحتاب

بيانواصدارالمعرضرمقاطعةمصرفيالوطنيةالنشردورصنعدد

اإماطعة.بأسباب

الماضيالأحداجتماعهافيالتجمعلحزبالعامةألامانةناقشت

حركةتنشيطعلىالعملوقررتاسرائيلاشتراكمنالموقف

لجنةوأستنكرت.بذلكتفصيلىبيانواصدارالتطبيعمقاومة

لاسرائيلالسماح-جبهويةلجنة-القوميةالثقافةعنالدفاع

سياسةلتنشيطاخكومةعودةيعيئهذاانوقالتبالاشتراك

والعربيةالمصريةاثىدورصطعددمقاطعةالىديوية،التطبيع

منه.المرجوةالأهدافوفشلللمعرضر

خلال!س8191عامالمعرضفياشتركتانلاسرائيلىسبق

العامهذاالمثاركةعدمقررتالتيانترناشونارادكوشركةجناح

اقصاعفيالوطنيةوالقونطالمصري!تالمثقفيننجاحبعا-المعرضرفي

.الماضي!طالعامونخلالىاسرائيل

8591.صهاب2تا.لخ916ألعد!ا،االأصافي"إ

شاهلا!الاحتجاجفليكن

فياسرائيلمثاركةحوا!التاليةالكلمةالنقاشطفريدةكتبت

:الكتابمعرضر

مواجهةفيالمصريونالوطمنيونالمثقفونيفعلسوفماذا

؟العامهذاللكتابالقاهرةمعرض!فيالرسمياسرائيلاشتراك

اجابته.منتظرا!المهتمةماطالأوكلفييترددسوال

ديفيدكامباتفاقياتوتوقيع،ذلقدصرالساداتزيارةومنذ

اختراقعلىالوسائلبكلالصهيونيةالدولةحرصتذلكبعد

الشعبالىطريقهمص-للوصسولىالصري!تالمثقفينصفوف

الصامتةمقاطعتهمارسطالذيالشعبوهو،كلهالمصري

بدرجاتالتطحيعرافضابهاالضمنيالاعترافوعدبملاسرائيل

متفاوتة.



فياسرائيلىنجحتأنوبعدالتطبيعتنشيطظلوفيوالآن

فيالضالعونالامعهيتعامللممصرفيلهااكاديميمركزانشاع

ينتطر،الئبوهةالأجنبيةوالؤسساتالانفتاجشركاتمثروعات

التياراتكافةمنالمصريينألمثقفينمناحتجاجاوسعالعامالرأي

لاللوطنعدوفاسرائيل،الاجتماعيةوالانتماءاتالفكرية

وتفرض،مصراراضيمنجزءاتحتلفهي،وحدهالفلسطين

الكونيةللاستراتيجيةوتخضعهاالسيادةمنتنتقصاتفاقياتعليها

اًلخ...سيناءسلاحوتنزع..الأمريكيةالتحدةللولايات

الحديثةنهضتهابدعمنذمصرفيالوطنيونالمثقفونلعبوطالما

مطاهركلضدقواهوحركتالشعبالهمتمبدعةأدوارارائدة

وسارلنداءاتهمالشعبفانصت،سافرااومقنعاالأجنبيالغزو

..التعاقبةالثدائدازمنةفيرفعوهاالتيالنضالراياتخلف

منها.واحدوهذا

والمنظماتالهيئاتمنعددفيالمصريونالمثقفونويتجمع

منيستطيعونوروابطوجمعياتواتحاداتنقاباتمنالديمقراطية

يمنعواانالمثتركلعملهمجديدةاشكالابتكارومع،خلالها

الكتابمعرضفياسرائيلوجودلاالثاملالمنظمباحتجاجهم

الصهيونيالوجوداسكالكلاعاسةاسقاطفيجهمونبلفحسب

وطننا.في
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...باتنسحاا

رئيسينلداادسراجوفؤ،للتجمعلعامالأمينالدينامحعيخالدوقع

رئيسلصباحياحمدوالعملاحزبرئيسشكريهيمبراوالوفداحزب

معالتطبيعخطواتاستئنافعلىللاحتجاجبيانعلى،الأمةحزب

عشرالسابعالدوليالقاهرةمعرضفيبالمشاركةلهالسماحوا،ئيلسراا

.لدكتاب

الزياتالسلامعبدمحمدالانحتىايضا،الجيانعلىوقع

نقيبالخواجهواحمد،تالحربعنللدفاعالمصريةاللجنةرئيسر

وهبةالدينوسعد،الصحفي!طنقيبجلالوصلاح،المحام!ت

نقابةصندوقا!تشفيقوأمينة،الفنيةالنقاباتاتحادرئيس

وفتحي،التشكيلي!تالفنانيننقيبرضاصالح.ودالصحفي!ت

الزياتلطيفة.ود،العربالتجارةعمالطاتحادرئيرمحمود

رئيسطلعتوابراهيم،القوميةالثقافةعنالدفاعلجنةرئيسر

امينفهيمومحمد،بالاسكندريةالانسانحقوقانصارجمعية

ومحمد،النقابةمجلسرعضوالهلاليونبيل،المحام!تسعرترهـنقابة

أشرفود.،الصحفي!طبنقابةالثقافيةاللجنةرئيسسلماوي

بجامعةالتدريسرهيئةناديادأرةمجلسرعضوالبيومي

لمكافحةالعربيةالمنظمةعاما!-حمادوسعد،الاسكندرية

لتخليدالعربيةاللجنةرئيسرالغريبالسيدود.،الاستعمار

وص4الفا،ح!!اتحادعامأم!طأقيصومحمدالناصر،عبدالقائد

ومن،مجاهدوأحمدعيد،ومحمدطهاحمدالشعبمجلسأعضاع

عضوالنشاثيسعيدود.توفيقومحسنةغيثعبدادلهالفنانين

.تدري!القاهرةهيئةناديادارةمجل!

منالوحيدهوالأحرارحزبرئيسمرادكاملمصطفىكان

التوقغ.عنامتنعالذيالمعارضةاحزابساءرؤبين

القادمةالقليلةالساعاتخلالالبيانعلىيوقعانالنتظرمن

المهنيةالنقاباتوممثلىالسياسيةالشخصياتمنآخرعدد

والعماليةء

الصرية،الجامعاتبكافةالتدري!هيئاتنواديمؤتمروأكد

اسرائيلمعالتعاملبمقاطعة-بققرارعلى،الماضيالخميسيوم

الجناجبمقاطعةالالتزامالىوالعيدينوالمدرسينالأساتذةودعا

للتواجدالرافضةالتعبيرأشكالمنكشكلالمعرضفيالصهيوني

المهددةدائنماالمعتديةالدولهاسرائيلباعتبارمصرقيالاسرائيل

والعربب.المصريوالأم!للسلام

بعدالعرضمنانسحابهاالمصريةالنثردشرمنعددواعلنت

والاعتصامالشروقدوروهي.فيهاسراثيلفاركةعنالاعلان

والنهضةالمصريةوالنهضةالمعارفومنثأةالاسلاميوالمخنار

وغريبوالانجلووالفكرالمصريوالكتابمصرونهضةالعربية

والموقفالعربيالمستقبلدورالانسحاباعلنتانسبق.والمعرفة

واًلف.والغدوالوفاعوشهدىالجديدةوالثقافةالعربي

بديلمعرضاقامةعلىوالحامينالصحفييننقابتاووافقت

أحمدوبدأ.ثروتالخالقعبدبثارعالمتجاورينمقريهمافيللكتاب

التيالنشردورطلباتتلقيفيالمحاميننقابةسكرتيرأمهيئفهيم

وندواتامسياتتنطيمالمقررومن.بالعرضالمثاركةترغب

البديل.المعرضأثناعوالفكرينالمثقف!تكبارفيهايشاركثقافيه

عاجلةدعوى،القادمالأسبوعفيالمستعجلالقضاعوينطر

فياسرائيلمشاركةضد،الديمقراطينالمحامينمنعددرفعها

التيالمدنيةللحقووالدوليةالاتفافيةالىالدعوىتستند،المعرض

وأعنصريةدوثمععلاقالىاقامةحيلاوإلتيمصروقعتها

لها.الترويج

لوزيراحاطةطلبمجاهدواحمدعيدمحمدالنائبينمنكاطووجه

رغمالكتابمعرضفيللاشتراكاسرائيلدعوةلحوالثقافة

اتفاقياتوحتىالمتحدةالأمموقراراتالمواثيقلكافةانتهاكها

ديفيد.كامب

عربيةمقاطعة

بتونس،عقدهعطارىتمرمؤفي،الناشريناتحادوأعلين

كمامنهانسحابهماوالكويتالعراقوقررت.المعرضمقاطعة

منانسحابهافيهتعلنبياناالمصريةالنشردورمنعدداصدرت

السياسةمعتمشيا)فيهاسرائيلاشتراكبعدموتطالبالمعرض

سمعة.!ا

اسرائيلالتزاملعدمالعلاقاتبتجميدمصرو.ص2

الأولىأيامالثلاثةبعدالمعرضروانهاء..الدوليةبالقوارات

-3سالآداب



حيثالكتابسوقمباشرةذلكبعدليفتحفقدئلعرضالمخصصة

النشر:دورالبيانووقع.والعربالمصريونالناشرونيعرض

والموقفوالعربيوالغدوشهدىالجديدةوالثقافةوالمستقبلالشروق

.القاهرةومطبوعاتالعربي

غ!هـوعلى.واسعةمعارضةيلقىاسرائي!اشتراكانالمعروف

وزارةخلالمنباشتراكهاالموافقةعلىاسرائيلحصلتالعادة

علىالمشرفةللكتابالعامةالهيئةطريقعنولي!الخارجية

الجنااسبوعمنذالمصريةالأمنسلطاتوتسلمتالمعرضر.

باعدادالقائمينالعمالوضيقتذمروسطلحراستهالاسرائيلي

.المعرضامكنة

8591"-ينايش!16يخ1تا171العدد،االأهالي

..ه"لرسميا"المعرض

واسعةسعبيةمظاهراتللكتابالدوليالقاهرةمعرضشهد

لاسرائيلالسماحعلىاحتجاجاالماضيينوالأحدالجمعةيومي

.المعرضفيبالاشتراك

وسبابالوطنيةالسياسيةوالقوىالأحزابسبابفيهااشترك

لاشتراكالرافضةوالهيئاتوالنقاباتالاسلاميةالجماعات

واساتذةالعامةالشخصياتمنعددفيهاشارككما،اسراثيل

محاولاترغمفيمهاالمثاركةعلىالمعرضرواداقبلكماالجامعات

.الظاهراتلتحجيمالفاشلةالأمناجهزة

مصراعا،مورفعوا،اسرأئيلأعلامالمتظاهروناحرقوقد

وصورعرفاتياسرالنهلسطينيالزعيمصوررفعتكماوفلسطين

الشعبتطالبالتيأصلافتاتاعشراتوكذاًأط،الأقصىالمسجد

الصهيونيابهناحومقاطعةللتطبيعرفضهباعلانالمصرفي

البياناتمم!الآلاتعثىهـاتالمواطإتعلىوزعثما،بالمعرض

فيالمثاركةوالوطنيةالسياسيةالقوىأعدتهاالتياتوالنداع

الى!ائيلمىالتطبيعلاستئنافرفضهافيهاتعلنالمطاهرات

الممىهـيللعقلالصهيونيوالفكرىالثقافيالغزوضدووقوفها

العربي.

التظاصهـ-يوميفيسشعبياسياسيامؤتمراالمتظاهرونعقدوقد

فيتلخصتالتيبمطالبهمبياناتالمثاركةالثقوىممثلوفيهالقى

وقطرممى!صتالاسرائيابالسف!ىبطردالمصريةالحكومةمطالبة

تطحيعمحاولاتكلورففر،الصهيونياذكيانصنالعلاقات

شعوبب!طالثقيطد!دورهالتلعبمصروعودة،معهالعلاقات

الامبرياليةوهيمنةالأمريكيةللضغوطالخضوعوعدمالعربيةالأمة

كفاحهافيالفلسطينيةالتحريرمنظمةجانبالىوالوقوف.العالمية

المحتلة.والقدسفلسط!!ارضرلاستعادة،النضالي

العامةالمصريةوالهيئةالثقافةزارةوفيممثلة-الحكومهوكانت

المصريةالنشردوركل.طاعقدتهالذيبالاتفاقاخقتقد-للكتاب

-4-ابدلآا

لانراجالماضيقبلاًلأحدصباحالصحفونشرته،إلعربيةو

اشتراكعلىبموافقتهافيهنفسهاوضعتالذيالمأزقمنالحكومة

تعيدانبمتقضاهالحكومةتعهدتالذبالاتفاقوهو،اسرائيل

الثلاثةالأيامعلىفيها-أئيلاشتراكليقتصرالمعرضتنظيم

بعدالعرضصالةتغلقانعلىفق!للعرضم!المخصصة-الأولى

يناير25الجمعةمنالكتابسوقيفتحثماسرائيلوترحلذلك

النشردورومنها،والعربيةالمصريةالنشردورفيهلتشترك

...المقاطعة

اليوم-الماضيالخميسيوممساعوزعتالكتابهيئةانالا

فيالمثاركةالدولاجنحةعلىدعوات-العرضاياممنالأخير

وحتىالماضيالسبتمنالصالةفتحباستمرارتفيدالعرضصالة

..النشردورطعاتفأقهابذلكنحالفةسالثلأثاء-اليوم

الكتابهيئةجانبمنالتراجعهذاان"الشعب"علمتوقد

مموزأرة-ضدمتفيل!هـةإلأهـيكيةااعسفشهتسببهاححومة5

،أياء3بعدضال!صالةاغلاقعلطاحتجاجا-الخاهـجية

المسئولينوان،البيعلصالةمكملةالعرضصادةأنبدعولى

افتتاحهإلاقبا!للمعرضرالجديدالتنظيمبهذايخطروهملىالمصرب-

-والتي3(رقم)سراقيالعرضرصالةبفتحوطالبت،واحدبيوم

وجوداستمراريعنيمماالمعرضر،ايامطوال-اسرائيا!جاحبها

!!فيهاسرأئيا!

لوزأرةآخري!احتجاج!!وفرنساانجلتر!سفارتاقدمتكما

...المطالبنفسمطبهيا-الأمريكيالاحتجاجعقب-الخارجية

اجنحةموانقةبأخذا-!يطافباوالجنا!الأمريكيالجناحقامكما

طلبلتاقديمالمانيا5فينساومنهاالأخرىالغربيةالدولمنعدد
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العربيالروائيادريرسهيا!الدكتوريستطعلى"..البطلة

الناثريناتحادرئيرونائب"اللاتينيالحي"صاحب7تياللبنا

المصرندالشعبالىالقصيرةرسالتهيكملانيستطعرإلعربة

فيالكبرنصالقاعةغطتالتيوالتصفيقالانفعالعاصفةبسبب
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مشحونة.دقائقبضع
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النياية.فىلتسقطهاالكامببقاياكللتحاصرتمتدانيجبخطوة
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المقاومة..لبنانصوت

ادري!:سهيلدهوقال

اللبنانيةالمقاومةوتحيةالمناضلاللبنانيالشعبتحيةاليكمأحمل
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قضيتنااجلمنالنضالمنلزيدكبيراعونامنهفنستمد

التحرراجلمنيدكملنؤكلالاعتباراتنتجاوزاننا..وقضيتكم

للأراضيالكاملالتحررنبلغوحتىديفيدكامبمنوالخلاص

العربية.

مبدئيانعترض

الاعلاموزيرفائقمحمدقال،المصريينالناشرينوباسم

العربي:المستقبلداروصاحبالناصرعبدالرئيسظلفيالسابق

لواقعةانشاءاعادةالمعرضفيأسرائيلاشراكاننرىاننا

العربيةالكتبتمنعانيعقللاوانهالتطبيععمليةتنشطجدلدة

التيكتبهابعرضلاسرائيليسمحبينماغزةوفطاعالضفةدخولمن

مصرفييوزعانيعقلهل.ومعتقداتناقيمنامعوتتناقضتتنافى

لفكرنروجانيجوزوها!؟العربيةالأراضياحتلاليبرركتاب

الثقفيناطالب،العربضدالقمعتمارسولسلطةالصهاينة

اًلعنصريينمعاملةاسرائيا!يعاملواانالعالمانحاءفيالديمقراطيين

الفاشيين

محمدالىسؤالووجهالصحفييناسثلةتتوالىذلكبعدوبدأت

ثلاثةاسرائيلبوجودبالاكتفاءالحكومةقراربعدالموففحولفائق

الايجابيالموففنتيجةجاءالقرارهذاانقائلافاجاب،فقطايام

جزئيةكانتوانايجابيةخطوةوهو.والعربيةالمصريةالنشرلدور

الشعميةللمعارضةوانماالنشرلدورفقطليسالاستجابةتعنيوهي

.وردااسرائيلاشتراكمجردعلىنعترضزلنامالكننا..الصارمة

الفتىودارالفلسطينيةالتحريرمنظمةمنطلقاتحولسوالعلى

اسرائيلي،جناجوجودمعالدوليبالمعرضالاشتراكفيالعربي

كلان:الفلسطينيالوطنيالمجلسعضوشعتنبيلد.اجاب

معهتطبيعأيوترفضالصهيونيالعدوتواجهالفلسطينيةالدور

ولكن.بهالضمنيأوالصريحالاعترافمنشكلأيوترفض

وحيثماالمعركةساحةفيالصهيونيالعدونجابهاننالنابالنسبةالأمر

بجاحنواجههأنبدفلاصهيونيجناجهناكداموما.تواجر

الفلسطينية.والأعلامالراياتيرفعفلسطيني

الأصلىالعرضفيتشتركوالملاذا:فائقمحمدالىسوالووجه

يواجهالذيهوالجمهور:فاثقفرد؟!اسرائيلايضاتواجهوالكي

النشر.دوروليسلعدو

يخالتارادضلوا

الذبتالمعتقلينالمحامينالىتحيةابقفهيممحمدووجه

القانونيوضعهمحولسؤالوجاءالماضيالأصسبوعحملةشملتهم

دخلالجموعةهذهوضعان:قائلاالهلالينبيلعنهاجاب

ناالحكومةاضطرتالمعرضفياسرائيلتشاركفلكي.التاريغ

الجناحامنالدولةامنمباحث"تؤمن9لكيالفجرزوارتحرك

المعرضر.فيالاسرائيلي



اكاششأضاءأحاذهمجبالذيالموقفأ-حهأ-اسؤط!!!دا

المحامين.س!كةليستصةالم!1\ت:إكالالينبيااصات،ائيا!أور

فهـثاسنئا!9تا5صثاثكأيرهـالمعش5بهاالمعتىرثابالأس!فعل

دورحدودفىبواجبنامنئقهنحط.بهاخاصراسلوبهلهأساسي

الالمى!ائيابالعا!سنويالىيالنئتابةمجلسرا-فشسايكنيوالنضابة

ندأسسلىءنبىنتاستصدارالىالمسئواًس!طاضط!مماالأ!هـيعيا5

العلملىنصعندساالعاءهذاعليناسيطبقاجنبيةلدواسظعلم

.الا-!ائياب

نا-سادرسهيا!.دصىاولي-نايتدباجوإص-السهضعا!وردا

فضا،صناث003ص!.يدالمئاط!ص!اللبنافي-طالنا-هـءعدد

ححالثم!وعا!.الم!ىضمساصعةمئاأعلنتالتي!الأشال!سبيظالدور

توجه0.5الصتهيو!نيالتواجدأحوساخنظمناتاتبدهـداهـتالمة

دعتهحصانتأ-فا5المئقاطعةأئن!تىسىدو!هـض-امهاكطنحوأجمهههـرإ

نحلحتىخليةاضئتابةأاصدتالسته!.د.شلسطينيةاعا،ما!هادححاعا!

كتبثهماوليشفىالناص-اشدتهأصبااوفي..أصلياا--ةستآجغساعظ

..يساندوها5أءطنيظأالدهرس!ضص

المصريينالثثتفيناحتجاج

طكنساستلاثلاادقيائيااس؟صانتلىالأهاأللحظةهـمنذ

فيأصثقافياباجانبظصاالحتماماتهتم"إتحوسي!اقتئها"بثئتتسمينه

الا-ائمليظيظالممىالمعاحدهنصوصروجاءت،سصىمععا،تتها

فيشصتح!-المعاهدانتصياغةقيجديدةبسابئقظ9791ىاء

العا،ثاتتتضمنأجلدبأب!-الطبيعيةالعالأشاتلمأارعا!قلبها

اشهرلشةيتجاوىلاسوعدفيثئتافياتنما.!عئدءرة5ف"الثئافية

!!ال!حابالانسحاباتمامكي-

اطلتهت0.5ا!داخااو!ائياالى-حاهـاهـيو33اح-5

ضعةاهئتسبء-"عثب11!نيساابهوقيأ11أصسف!!عرصصأنتها

الساف!هـوقتها:وقاط"يةالمصىالشعبية

عندثماهم5،بينهماوجودنالنايغن!روالمالمصري!!المثئف!!ا--

يأصلهم!العلمبأ-يشعرون،ائيلياأسعلمانلرو

ثم!ضفياسرائيلىلاسنت!اكالشعبيةالمعارضظبثئلااعشسقوو

8191.عام

البيا!توديعفيالمصري!-المثقف!طمنهائلعددشاركح!ط..

حصاباعتقالتالسلصااقامت،5ضدالمعرض!هيئاتعدةاصدرتهالذقي

وصلاحالئوميظالثقافظص-الدفاعلجنةام!!شعراولىحلميمن

.الشبابمنوعددالمعروفالكاتبعيسى

."أحرونوتيديعوت"كتبت

الاسرائيلي!!،نحنتجاهنايتحفظونالمصريينأنتنسوالا-

.يومبعديوماتزدادتحفطاتهموان

:تقودكتبت،وضوحااكثرارتىىهاصحيفةوكانت

ومعاهدة،ديفيدء!امبتجاهيتحفظوني!!المصى!الكث!!-

الجال!!فيعليهات!تماكاوتجاه،اهـأئيامعأسسا،ما
.!!ص!!!ا

والعلماءالمثمكرينب!!تباعدالتيفالحواجز..والثقافيالاجتماعي

فماذا.عاليةالقي.لاالى!ائي!!يهودوب!!المصر!!ي!!الاداشوكباش

الا-..نئعلى

الوراءالمطردة

عاشور:نعماناورصحيالكاتبيقوأ

الىردةيمثلى،العامهذاالكتابمعرضرفياص!ائيلاشتراكان

حدثماينسىالذي(لاالمصرقيالعبرغباتلكلونحالفةالوراء

المعرضر.فياشتركتح!-أسمابقةاالهـةفي

-مماولةفيالمثقف!!مهاممنفيضاعفالعامهذااشتراكثاويأتي

يتسقلالأنه""بالى!ضاءالرسميالمدعمالصهيوهـنيالثتهافيالغز"ىد

اسرائيلى.معمواقفصسالآنحتىاليهوصذاماك!مع

ع!-بجامعةقيالانجلىالأدباستاذإلزياتلطيفةد.تضيف

المصىهـية:الثئافةصسالدفاعلجنظورئيس!شصمر

وخاصةالصهيونيالعدومعالتطبيعلعملياتاللجنةرففرأ!

كاصسامصاتفاقساترففمم!.أيتسلاكأعهو،الثئافىالتطصع
ص!-ص!صر-.-حا

يست!هدثفيمايستهدفالصهيوفيالأمريكيالمخططان.ديفيد

المنطثقةعارروالثقاقيظوالاقتصاديظالعسبطهـيهائيلىا!سيادةضرض

هووهذا،المتحدةللولاياتالدائمظألمخطتهةتبعيةضمانبهدف

تدخلاسذياالأمريكيائيابالاسىالاستراتيجيالاتفاقفحو!

أبينا.ماشئنافيهرئيسيظئيظكسديفيدكامبأتنماقيات

موتأوحياةمسألة

!ر؟لتكأ!ث-سصئض.*شتر--أطخفضا!حفك!احيتتضيو

أس!خصيهالجت؟ى،ليهأص!اائئوميةءمضفهعاررأحضاءشانجيئاع!ا

تثقبلالصهي!هـنيالعدوسيادةلتقبلىواعدأدها،الداخلىصال!ىبية

الغنهـولحاولاختالتصدلىاهميةتأتيهناو!،والماتهورالمهزوم

المصمم.يةالشخصيةلمقوماتحماية،الالمىسيافيالصهيونيالثثقافي

،موتأ"حياةمسألظااًنتقافيللتطبيعوخاصةاصعظفالمشا.احربيةا

شخ.صيتهمقوماتصسللدفااصنموايفعلها-يمعغماأقا-وتعتىى

وبكفاحواجدادهأبائهعنورثهاسذباالمستثقاووجودهباالقوميظ

.طويا!تاريخي

لطيفة!.دتضيفو

لأبناثياتقباأنيعني،عنصىىيظلثاقافظوأسعاالبابأفتحأن-

الأبناءهؤلاعازوداتدونالحيما!نفسرفيأالفعاوالبطيءالسم

السم.هذاتىياء!

معيصبحا!معناه،المعاديظالثقافظهذهلمثلأسباباافتحانس

هوالذاتع!!،عدويومفهوم،ابنيمنطقهوعدو!منطقإلش!-

س7سالآداب



ت"مئوط.ابنيوت!اثاثيضبيديامحوأنمعته،ابنيمف!هوهـم

المنطئةأ!سيدمطي!لابعافىتحويلهأهـتضي1ترأشخصيتي

باشتراكجةالمص!إطبومةصراراللجنةتتنبطوهذا.أ!خديدة

ثيل.أسىأ

النفوسضعافمنقلة

.متساثا،أشهلفأصا.ا.أضناا
!---له!ر-

ضدأنانجتماماشضه1أءمطص!كثص!لا-ائاأرطصحصيف-
.!ء!ىهـ-!..

الانسحاتولا،اباصأ!شحلعلا..تت!ىبروفأظالملأتإكتهااشش

الفلسطينية.المشعذهحاأصبدايةصفصلناوولا،1!لبهنا!

بتطبي!بهـحبأصبعباا-شعنيالأاطبوساتبص-أعصا،ةسةا5

اقطعانني.أخفوسا5صنعاف-يئالمنسسقلةباستثناءالعالأقات

سعنا.ثثافيتطبي!اأطأالوصوباستحالة

اض!!نخعننيشدد-لا؟سبشاخ!تتثورىكأ-ث.7-ح!يحمحجف5

!ىء(-*سىكسيذ!!.-!ث.ترمملا-.عم!--!.د*سب-

لامهصخههـعيانسصاطأ!لأطانئ!د؟شأ،نسحابعددسالم!ض

ينطضع.أ!بد

ياءالرتملرسالحكومة

ضهـاهـمثاهـسةأ!-المحاقينت!ابةمجلصعضوافا،لينبيلىىوب

السابتمةافىهـاتفثي.أخطوشة؟االدلاأسةأجغباض!المعصفيائياألمى

صليةأصظ!اتدب!معلخةشسميةأطاهـسياسةفياىتهـاكهاأطحصا

حوطمتصاعدضحصبغص!ةفيشيأتياسيرءااتهـاحصثااما،لل!ب

ال!!صطعاىهـسميمم!!كب(أنئصتا!ما)والسياساتفيالمتغب!ات

اأص!سمية.ممى!نحوى!بي(اندفاطص)يئظبلهأ-يجب

لئمظأسذبأشعبنالمعثاصص!يحاهـتحدأتاا!اط!ا،في"شدويؤ

اخناوليالدوالمجتم!جشددبينماو.الأولىاأءهلةامنذاا"التطبير

أحكوثمةاتعيد،ينبذهوويحاهـ!هي!هـأءوأصهيونياأصعدوإعاى

س-الافا،نتسطهحنهواحصاهـ.عنهوتنىكأسلعدهعتبا!الاارهابؤ

أت!وي!تأما!ابالأبواتفتح5أندواسةانمئفاصعةوألادانةطوس

مصاشطفيلىا،ا!وإلمجتمع5ضعهاالتييةالعنصىجيتهايديواصو

والظ"شية.الناهـيه

أسدوأسيةأتعنحداتهاأاباكأايلا*عاءاص-تعفلااكأإواخبومة

جميععاىأأاثتضاءأصيةالدوالاتفاقيةهى-ا(هـابعهالمادةبذلكتنتهك

باعتباهـح!امعليهاالموقعةأسدو!أصذىءألتيأسعنمىس!اصتميىهـاااشثا-

علي!ها.يعاقبطةبرالعنمى!يإلتئووط!انتائمةأساذفكارنشر

جبثةوتدعوأصدويىاالاهـهاصطمعافحةلوأءقهـنحعالتيأحكومة14

ححاصطسالاش)اسرأئياباستضاشةشعاهـهالطبقىلمواجهتهعالمية

ذلكدتاث05أشخائناضدألاشهاببائمهابرتصعدالتى(الدولة

سياساتبهتتسمالذ!ياءألىمد!علىيدتشهه!شيءعلى

لية.اشدواوالصهـبيةوموأقفهااطكومة

-8-اصطدلآا

بالقوةالتطبيع

اكلتجمهاضهـبأزمانةاوعضوألاقتصاداستاذسهـسيفؤادد.

:يقودأصنيالو

فنهذا،اس!ائياصرالتطبيعمعنىش!همفيخطأهناك-

العا،قاتأصبيعةون!عأختصويرابتكارااسرائيلتهابت!صرإلاصطالاح

ممىهـ.مقدمتياووأحم!بيةاالأقطاراب3ط5بينهاتقوءانينبغيالتي

لكنها،أصدوأطاب!!تثنوءاعا،قاتكأفيعاديةعا،قاتأصيستوهي

الدوليةوالمعاهدأتألاتفاتيات!ءابمتشعاأ-أفينجىعا،قات

إتفااقياتمص!هـفيمرحدث.كما.ال!هـبيةالأقطاربهاتبطقىالتي

ائصا.اصمعدالمنثصالصلرمعاهدة5دينثيدكامب
!هـءهـء!ا

6791يمةصنمنذاس!أئيااتخذتها(صذ!صفبا!هذاويذبط!نا

".قائياالى-اضحتأشثدحاشهـ.ظاثحر!أهـ!!سافيهسصاكدتها5

صي.الأ،كأ!اثمطلبفى6791يمةحيقبران!!بم!همصلبي

لىوجودححا"لأط،معهاالتطبىبعمطلباأطأت!صناتتحوإفىهـطهبعدو

بيةعرأطدوثا،صطأراضيتحتلوهيأخشكيكأاوأصشكايختمليعد

هـ!سي-ادفؤ.دأطيثتو-ىاضبعبارةوالاشدطريامصىهـوسوهي

يأ،بالثنوةالتطبج!فيتتل!خمصطائيليةالاسرالم،ت!اتيجيهصارت

.ال!!بعاىالتطبصعشرضم

للبخاناهـهـائياغزوبعدأصسياسيةاأحا،قاتابينمات!ضىتو

ظلتألاقتصاديةأسعا،قاتاشانتممىجانبس.التئييد.

الآنحتىالم!!ائيلىعا!يدفه!المصر!ت"استىهـاقيوتقييدبالأ

.اللبناني!!"ااًنحلسطينج!-ضداجناطفيصىبهاوطواأص

استمرتب!،سوحلأقيتتعرضرشلمأصبقافيةاالعا،قاتاما

العلميةتمراتتحفىهـالمؤشاسىائيلى(.الطبجعي)اهابصفيقي!لى

.الثتاهـ!ةفىأسالأبحاثهـهـ!كزهاوهما.التنية5احلميةاألحئتاءألأتاو

تمادشطولامصىهـ،فيالأدبية5الفنية5اقهـالعلميةإص.هباعصا،خلأوطا

للثىات!-ا-و،سميةاأصا؟الدوجانبسسبيلهاضيعفهى

شنانيمثا.5وأدباثياولعتننميهأمصر.علماءقب!منايدةتمة!ثصاو

المصريالعقلضد

أصثثتاشةأستخداءلا(أسةمحاهصطعبارةأصثقافياائتطبيعأ-اوالواشر

المصى!ي.أسعثناأضدنيةأصهيهابأيدقيسا،حا

أطمى!أحداىأتاعاائصاالاسالتطب!اخص،ءأسةمحاومناوتبده
.!ىهـ-حب

المصيالعثنالتمتهيدلةمحاهليمستشهي،جداخطى!ةمغاهـ!ة

أرألافحدالىتذهىاءئها،أصة5!دوائماألا111" .بسهـ-!رجودص.

الاقيهـاكأأب..صنعيونيةكعتجدة،كئم!ةأصجودأفيأئيلأسبحق

اًأععقلىتحويلهنامطلوبانه؟!.أاًضوسعفياصتاريخىابحقها

للخارجمصىدتحعحةأاًاونمةد11111الىالمص! -،.صكبوطصهيو-.طصثبههـ!

ممىهـ.بةص!وطم-و



معرضفيالاشتراكفيالحقلاسراثيلإنالانلناويقا)،

كامبواتفاقياتالمنفرداصلحالمعاهدةطبقا8591الكتاب

"تلكاًلاتفاقياتهذهحتىأسرائي!متاشمتىومنذ."ديفيد

لبنانبغزوتقمألممصر؟ألىتعدهاولىبطاباتحتنمظألم!؟المعاهدة

ترففرأر؟اراضيهواحتلتلبنانبغزوتقمألم؟اراضيهواحتلت

ديفيد؟كامباتفاقياتمنالثانيالشقتنفيذ

المصريالسفيرسحبهوللعلاقاتتجميدمنفعلناهماوكل

لسف!هـ.ابانسضظلفييجريالتطبيعواستمر،أبيبتلمن

أعمىتطبيقمجردليستالمسألةانمرسيفؤادد.ويؤكد

احتراءهيوانما،المصري!!وجدانصميممنمرفوضةلنصوص

الاسهـائيليةالسمومدخولورفضطمصرفطاالعربيالشعبارادة

عقولألىتتسللىأنقبلبالقاهرةالمعرضارضطالىالصهيونية

ضئيلا.عددهميكم!مهماالمصري!!

لاننسىحتى

تحظر،الصهيونيللكتاببالتواجدالمصريةالححومهتسمحبينما

حائلاوتضعكاضابالافط3اك!هـصطتداولالاسرائيليةالسلطات

وتمنع.اجنبيةمؤلفاتمنهاالمحتلةالأرضرفيالقارىعو!تبينهم

منلونبألىالرسمأو""فلسط!!كلمةأستخداملتداورسميا

الخ..و.الأربعةالفلسطينيالعلمألوان

فهلالحياةلحظاتكلفيضطهادالايتنفسرهناكبيالعرانساننا

أيااطوالالشاملةبالمقاطعةهناالصهيونيعدونايختنقان!-

التواجد.

السنواتفيالمثقفينوموقفالشبومعدنالأمورحقائق

يأئمنانولنتذكر..شاملةستكونالمقاطعةانبؤكدالسابقة

وجودهويهددالمنبتريصد،الىرصاصايرتداسرائيليكتاب

المستقل.

8591(.يناير16تاريخ171العدد)الأهالي

افدقبيحالمصل.

والعاغتعالشرل.

النافذةمنيأتيالثلبم.

غائميومفياسط"

الياطر"

صوربقليا"

المسنننط.

البيضل.الابنوسة.

المرصد"

بحارحكابط.

الحربارب.

العطار(نحاح.دمعبالاشتراك)

المدنط.

البعحدفاالر.

والخريصالرببكل"

السجن،؟حبطنادغ.

الحياة،المراة

ثائرا.حكعتناطغ.

الروائيةالتجربةفيمواجسط"

-9-دابلأا

لمد!؟أوللآ!ابفىأ --


